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El públic dedica a peu dret una ovació enorme a ‘Inmemoriam’, l’obertura del Temporada Alta a càrrec de Lluís Pasqual

La ‘llevadel biberó’ dispara emoció

Ovació eixordadora. Amb el pú-
blic dret. Una ovació llarga i sen-
tida que deixava escapar l’enor-
me emoció acumulada a l’últim
tram de l’espectacle que ahir a la
nit va obrir el Festival Tempora-
da Alta: In memoriam. La quinta
del biberó, dirigit i creat perLluís
Pasqual i sis joves actors després
de recollir els testimonis dels
nonagenaris supervivents
d’aquella lleva denensde 17 anys
que van portar a una carnisseria
a la batalla de l’Ebre. Una vivèn-
cia, amb carnisseria final, que
ahir a la nit va inundar per mo-
ments d’energia i humor el Tea-
treMunicipal deGirona–des del
14 d’octubre es podrà veure al
Lliure de Montjuïc–, però que a
partir d’un cert punt va provocar
un palpable silenci a la sala, amb
prou feines interromput aquí i
allà pels símptomes evidents
d’unes llàgrimes emocionades.
Perquè Lluís Pasqual, expli-

cant el recorregut d’aquests jo-
ves des que són cridats a files i
s’allisten al malgirbat exèrcit re-
publicà fins que s’entrenen po-
brament amb escombres i aca-
ben a les trinxeres a l’altre costat
de l’Ebre, d’on tantíssims no tor-
naran, volia crear una cerimònia

civil en homenatge a uns adoles-
cents –entre els quals el seu pro-
pi oncle– que van anar a sacrifi-
car la vida per fer temps i inten-
tar que esclatés la Segona
Guerra Mundial –“Resistir és
vèncer”, se sent dir a Francisco
Negrín en successives ocasions
durant l’obra– i que les potènci-

es democràtiques haguessin
d’intervenir a Espanya. I no no-
més ha aconseguit una cerimò-
nia civil –en què no va faltar fins
i tot un minut de silenci en ho-
menatge a aquells lluitadors–, si-
nó que també ha aconseguit do-
nar sentit a aquells joves que, al-
guns des del principi, d’altres a

mesura que veuen com van
avançant els esdeveniments,
s’adonen de l’absurd immens en
què estan ficats. El d’aquella llui-
ta concreta, però també el de la
guerra en general, i el de la vida i
la mort.
Un absurd i un dolor que es

van generant a poc apoc en esce-

na, amb sis jovenets plens de
l’energia de la seva edat –i també
plens, en silenci i de vegades
sonorament, demolta por–bara-
llant-se a la trinxera comuns no-
iets, parlant del plaer de poder
fumar, anant a una festa a Torto-
sa, emborratxant-se, passant da-
vant una casa de prostitució ple-
na de soldats en espera, rient-se

de l’enemic, que no té paper de
fumar. I després explicant el
tracte terrible que reben, el pà-
nic que creenels comissaris polí-
tics, la gana, els afusellaments
entre les pròpies files, el dolor i
l’absurd de matar algú, el dolor i
l’absurd de morir, de perdre una
cama, l’horror de les presons de
Franco o la penúria dels camps
de concentració d’Argelers. Són
històries que ningú no desconei-
xia, però que en el fons la gent
només coneix i que, després de
veure aquest espectacle, pot en-
tendre profundament. Amb do-
lor sec i ambuna emoció enorme
i profunda.!

ROS RIBAS

Una escena d’Inmemoriam. La quinta del biberó, de Lluís Pasqual, que ahir va obrir el TemporadaAlta

El recorregut dels sis
joves de l’allistament
a la derrota
va causar profunda
emoció en el públic
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Visiteu-nos aPrincipals mitjans patrocinadorsL'Auditori és un consorci de

FESTIVAL BACH:
CONCERTS
DE BRANDENBURG
AKAMUS

THE SIXTEEN:
LA CAPELLA SIXTINA

JORDI SAVALL: LES ÉLÉMENTS
Tempêtes, Orages
& Fêtes Marines
Le Concert des Nations
JORDI SAVALL-EL SO ORIGINAL

L'ORFEO DE MONTEVERDI:
Rinaldo Alessandrini
i Concerto Italiano

FESTIVAL PURCELL:
LE CONCERT SPIRITUEL
Aniversari i funeral
de la reina Mary
& Oda a santa Cecília

PABLO HERAS-CASADO
I FREIBURGER
BAROCKORCHESTER
Mendelssohn

a partir de

155€*

Abona’t
a 6 concerts

JA A LA VENDA!

*PER UN ABONAMENT, ESTALVIA’T FINS A 97 €
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